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Abstract
Background: Ulcerative colitis is a multifactorial disease in which the environmental and genetics factor are
being involved together. Interleukins are a group of cytokine which are produced through T cells,
monocytes, macrophages, and endothelial cells. Interleukin-10 is an important multitasking cytokine that has
a key role in inflammatory responses. The promoter of interlekin-10 is highly polymorphic and many of its
polymorphisms were identified. The purpose of this study was to investigate and detect the A1082G and
T819C polymorphisms of interleukin-10 promoter in ulcerative colitis patients.
Materials and methods: In this case- control study, DNA from 150 individuals with ulcerative colitis and
150 controls were determined by PCR technique. Data were analyzed by Chi-square test using SPSS
software. Also, odds ratios and 95% confidence interval were calculated.
Results: The results showed that distribution of GG and CC genotypes and frequency of G and C alleles
(related to A1082C and T819C polymorphisms, respectively) was significantly different between patient and
control groups.
Conclusion: According to the results, both polymorphisms of IL-10 gene promoter (A1082G and T819C),
including G allel and C allel, respectively, are likely to be considered as risk factors for ulcerative colitis.
Moreover, both genotype of GG and CC can increase the incidence of ulcerative colitis.
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بررسی پلیمورفیسمهای پروموتر ژن اینترلوکین  21در بیماران مبتال به کولیت
اولسروز در شمال ایران
مهسا نعیمی ،2رسول زحمتکش رودسری

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم سلولی و مولکولی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران
 9استادیار ،گروه علوم سلولی و مولکولی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران

چکیده
سابقه و هدف :کولیتاولسروز یک بیماری چندعاملی است که در ایجاد آن هر دو عامل محیطی و ژنتیکی همزمان نقش دارند.
اینترلوکینها گروهی از سایتوکاین هستند که توسط سلولهای  ،Tمونوسیتها ،ماکروفاژها و سلولهای اندوتلیال تولید میشوند.
اینترلوکین  ،11یک سایتوکاین چندعملکردی مهم است که نقش کلیدی در پاسخ التهابی بازی مینماید .پروموتر اینترلوکین  11بسیار
پلیمورفیک است و بسیاری از پلیمورفیسمهای آن شناسایی شدهاند .هدف پژوهش حاضر تشخیص و بررسی پلیمورفیسمهای
 A10825و  T819Cپرموتر اینترلوکین  11در ارتباط با بیماری کولیت اولسروز بود.
روش بررسی :در این مطالعه مورد -شاهدی DNA ،ژنومی  151فرد مبتال به کولیت اولسرو و  151فرد سالم به وسیله تکنیک PCR
تعیین ژنوتیپ شد .نسبت شانس و فاصله اطمینان  25درصد محاسبه شد و با آزمون کایدو توسط نرمافزار  SPSSتحلیل انجام شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که تفاوت توزیع ژنوتیپ  GGو  CCو فراوانی اللهای جهشیافته  Gو ( Cبه ترتیب مربوط به پلیمورفیسمهای
 A1082Gو  ،)T819Cدر دو گروه بیمار و کنترل معنیدار است.
نتیجهگیری :باتوجه به نتایج به دست آمده در رابطه با هر دو نوع پلیمورفیسمهای  A1082Gو  T819Cپروموتر ژن  ،IL-10به ترتیب
احتماالً الل  Gو الل  ،Cب ه عنوان فاکتورهای خطر برای ایجاد بیماری کولیت اولسروز ،محسوب میشوند .همچنین هر دو ژنوتیپ  GGو
 ،CCاحتمال ابتال به بیماری کولیت اولسروز را افزایش میبخشند .به عالوه ،با بررسی نتایج پلیمورفیسمهای مربوط به این دو ژن به
نظر میرسد که ارتباط معنیداری بین هر دو پلیمورفیسم و افزایش ابتال به بیماری کولیت اولسرو وجود دارد.
واژگان کلیدی :کولیت اولسروز ،پلیمورفیسم.IL-10 (T819C) ،IL-10 (A1082G) ،
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بیماریهای التهابی روده که بهه دلیهل اخهتالل در پاسهخههای
ایمنی نسبت به عوامل محیطی ،در افرادی که از نظهر ژنتیکهی
مستعد هستند ،ایجاد مهیشهود ،بهه دو نهوع کهرون و کولیهت
اولسراتیو تقسیم مهیشهوند .ایهن بیمهاریهها دارای دورهههای
آدرس نویسنده مسئول :تنکابن ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن  ،گروه علوم سلولي مولکوولي  ،رسوو
زحمتکش رودسری ()email: rasoul130@yahoo.com
ORCID ID0000-0003-4073-487X
تاریخ دریافت مقاله79/6/42 :
تاریخ پذیرش مقاله79/7/4 :

متناوب حمله و نهفتگی میباشند .بین عالیم کهرون و کولیهت
اولسراتیو تفاوت وجود دارد (.)9 ،1
بیماری کولیهتاولسهروز ( )Ulcerative Colitis; UCاغلهب در
سنین  15تا  11سال دیده میشهود .کولیهتاولسهروز تنهها در
دیواره داخلی رودهی بزرگ و مقعد رخ مهیدههد .وتتهی فقهط
مقعد را درگیر کنهد ،پروکتیهت ( )Proctitisنامیهده مهیشهود.
التهاب مقعد و روده بزرگ باعث جلهوگیری از جه ب آب و در
نتیجه ایجاد اسهال میشود .کولیتاولسروز بیمهاری اسهت کهه
گاهی بهبود مییابد و گاهی دوباره عود میکند (.)3
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همچنین فراوانی ابتال بهه کولیهتاولسهروز در زنهان بهه میهزان
بیشتری دیده میشود و افزایش فراوانی ابتالی بیمهاران زن در
کولیتاولسروز فامیلی با نسبت زن به مرد  1/3تا  1/5بهه  1در
دو مطالعه جداگانه بدست آمده است .مکانیسم زمینهای برای
این یافته تاکنون به اربات نرسیده است ،ولی میتوانهد نشهانگر
تاریرات عوامل اپیژنتیک در پاتوژنز بیماری التهابی روده باشهد
(.)2
اینترلههوکینههها ،سههایتوکاینهههای سههاخته شههده توسههط انههواع
گویچههای سفید خون هستند که اغلب بر لنفوسیتهای دیگر
مؤرر هستند .ایهن ترکیبهات در سیسهتم ایمنهی نقهش مهمهی
دارند .تعداد آنها بسیار زیاد است و با شماره مشخص میشوند،
مانند اینترلوکین  .17این پروتئینها به سبب دارا بهودن تنهوع
زیههاد ،عملکردهههایی خههارج از سیسههتم ایمنههی هههم دارنههد.
جهشههای فقهدان عملکهرد در گیرنهدهی اینترلهوکین  11بها
کولیتاولسروز شدید ،در ارتباط است و این ارتباط احتماالً بهه
خاطر نقص مسیر سیگنالینگ اینترلوکین  11است (.)11
ژن اینترلههوکین  11یهها  ،IL10عامههل مهههار تولیههد سههایتوکاین
انسههانی )(Cytokine Synthesis Inhibitory Factor; CSIF
یکی از اینترلوکینهای مهم بدن است که از گلبولهای سهفید
ترشح میشود و در مهار پاسخهای التهابی و ایمنی نقهش دارد.
اینترلوکین  11از سلولههای مونوسهیت و نیهز از لنفوسهیت T
کمههککننههده ( ،)T helper lymphocytes; THLماکروفههاژ و
لنفوسیت  Tتنظیمکننده و ماسهتسهل ترشهح مهیشهود و بهر
سلول های لنفوسیت  Tکمککننده ،لنفوسیتههای  ،Bماسهت
سل و درشت خوار تاریر میگ ارد ،IL-10 .سایتوکاینی بها چنهد
عملکههرد در تنظههیم سیسههتم ایمنههی و التهههاب اسههت .ایههن
اینترلوکین موجب کاهش بیهان سهایتوکاینههای لنفوسهیت T
کمککننده ) (Th1و پادتنهای مجموعه سازگاری بافتی اصلی
کالس دو میشود .اینترلهوکین  11همچنهین موجهب افهزایش
تکثیر و بقای لنفوسیتهای  Bو تولید آنتیبادی میشهودIL- .
 10میتواند فعالیت  NF-kBرا مسدود کند .جایگاه اینترلوکین
 11بر روی کروموزوم  1ناحیهی  q31.2واتع شده اسهت و از 5
اگزون تولید کننهدهی یهک پهروتئین حهاوی  178آمینواسهید
تشکیل شده که به عنهوان هومهودایمر فعالیهت مهیکنهد (،11
.)19
ایهههن ژن دارای سهههه پلهههیمورفیسهههم  1082G/A ،819C/tو
 592C/Aاست .این پلیمورفیسمها دارای همبستگی نامتعهادل
بوده و عامل هاپلوتیپهای مختلفهی هسهتند .ارتبهاط حهداتل
یکی از این پلیمورفیسمها با بیماریهای مختلف گزارش شده
است .همچنین این پلیمورفیسمها به عنوان مارکرههایی بهرای
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دلیههل ایجههاد بیمههاری  ،UCنامشههخص اسههت .اگرچههه شههواهد
کمتری نسبت به بیماری کرون روده برای  UCوجود دارد ،امها
از بررسی دوتلوها بطور واضح مشخص است که زمینه ژنتیکهی
در ایجاد  ،UCدخالهت دارد .درواتهع ،یهک ارتبهاط تهوی بهین
ژنهای ناحیهی آنتیژن لکوسهیت انسهانی مداخلهه کننهده در
تنظیم پاسخ ایمنی و  UCوجود دارد .بهرخالف ارهرات نهامعلوم
که به سبب تفاوت منشأ تومی و هتروژن بودن بیمهاری ایجهاد
میشوند ،این ارتباط در بیمهاران مبهتال بهه  ،UCبسهیار تهوی
است .گرچه ،ژنهای مرتبط با استعداد ابتال به  UCاحتماالً در
داخههل ناحیهههی آنتههیژن لکوسههیت انسههانی وجههود ندارنههد و
مطالعات غربالگری گسترده ژنوم حاکی از پیوستگی میهان UC
و نواحی کروموزوم  7 ،3و  19است .به عالوه ،ژنههایی وجهود
دارنههد کههه نشههان دادهانههد شههدت و وجههود بیمههاری ،پاسههخ
استروئیدی ،نیازهای استروئیدی و تظهاهرات رودهای شهدید را
تحههت تههأریر تههرار مههیدهنههد .در نهایههت ،پلههیمورفیسههمهههای
آنتاگونیست گیرنده اینترلوکین 1-که احتماالً شهدت و وجهود
بیماری را تحت تأریر ترار میدهد ،گزارش شدهاند؛ خصوصاً در
بیماران مثبت از لحاظ  pANCAو همچنهین  ،MUC3ژن کهد
کننده موسینهای رودهای که میتواند همچنین با پاتوژنز UC
در ارتباط باشد ( .)1گرچه مرگ به علت ایهن بیمهاری درحهال
حاضر شایع نیست ،ولی این بیمهاری ههمچنهان باعهث از کهار
افتادگی و ضعف به خصوص در جوانان بالغ میشود (.)5
بیماری کولیتاولسروز تمایل دارد تا در یک خانواده گسهترش
یابد ،به این معنی که احتمال تولد فرزندی بیمار از یهک یها دو
والد مبتال ،نسبت به والدین سالم ،بیشتر است .مطالعات نشهان
میدهند که این احتمال برابر بها  %9اسهت ،یعنهی از ههر 111
زوج که فقط یک والهد بیمهار باشهد ،دو نفهر از بچهههها بیمهار
خواهند بود (.)6
شیوع بیماری التههابی روده از جملهه کولیهتاولسهروز بنها بهه
شواهد موجود ،در کشور ایران رو به فزونی است و از آنجهایی
که این بیماری سهبب ایجهاد عهوارت متعهدد و پهایین آمهدن
کیفیت زندگی بیمار میشود ،نیاز بهه توجهه بیشهتری دارد .از
طرفی پاتوژنز این بیماری التههابی روده هنهوز بهه طهور دتیه
مشخص نیست و اکثر محققین تقابل بین سه فهاکتور ژنتیهک،
ایمنولوژیک و محیط را در پاتوژنز آن دخیل میدانند .مطالعات
جمعیتی اخیر ،شیوع این بیماری التههابی را در جمعیهتههای
اروپای شمالی در حدود  1بیمار به ازای هر  911نفهر گهزارش
کردهاند .در کشور ما هنوز شیوع دتی ایهن بیمهاری مشهخص
نشده و تنها مطالعات اندکی برروی جمعیتی از بیماران صورت
گرفته است (.)8 ،7
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در این مطالعه مورد -شاهدی ،دو گهروه از افهراد ،یعنهی افهراد
سالم از لحاظ بیماری کولیهت اولسهروز و افهراد بیمهار بررسهی
شدند .تمامی این افراد ،ساکن مناط شمال کشور ایران بودند.
کلیه نمونهها پس از تأیید پزشک فوقتخصص گوارش و انجهام
کولونوسکوپی انتخاب شدند .در کل  311نمونه بافت بیوپسهی
براساس جدول استاندارد نمونهگیری مورگان ( 151فرد مبهتال
به کولیت اولسهروز و  151فهرد کنتهرل) تعیهین شهدند کهه از
مراکز کلونوسکوپی و آندوسکوپی استانهای گیالن و مازندران
جمعآوری شدند .شرح حال بیماران شامل سن ،جهنس ،محهل
سکونت و شدت بیماری توسط پزشک معهالج تأییهد شهده و از
تمامی بیماران رضایتنامه آگاهانه دریافهت شهد .نمونهههها در
ویالهای استریل به آزمایشگاه منتقل شهدند و در دمهای -91
درجه سانتیگراد تا زمان استخراج  DNAنگهداری شدند.
استخراج  DNAدر این تحقی  ،توسط کیت اختصاصی PREP
 DNA Kitاز شرکت  Analytik jenaآلمان انجام گرفهت .تبهل
از انجام عمل استخراج ،میکروتیوبهای حاوی نمونه از حالهت
فریز خارج شدند و طب پروتکهل موجهود در کیهت اسهتخراج،
 DNAاستخراج گردید .به دلیل اهمیت صحت استخراج DNA
برای انجام پژوهشهای مولکولی ،تمامی DNAههای اسهتخراج

یافتهها
بررسی گروه کنترل نشان داد که تعداد افراد زن و مرد با
یکدیگر برابر نیست ( % 19/67زن و  % 57/33مرد) ،اما از
لحاظ آماری اختالف میان زنان و مردان معنیدار نبود
( .)p=1/59همچنین میانگین سنی افراد مورد مطالعه در این

جدول  .2پرایمرهای مورد استفاده برای پلیمورفیسم  A1082Gپروموتر ژن )13( IL10
توالی پرایمر

نام پرایمر

'5'-AACACTACTAAGGCTTCTTTGGGT A-3
'5'-AACACTACTAAGGCTTCTTTGGGT G-3
'5-'GTAAGCTTCTGTGGCTGGAGT C-3

)F1 (W
)F2 (M
R

*W = Wild type; *M= Mutant

جدول  .1پرایمرهای مورد استفاده برای پلیمورفیسم  T819Cپروموتر ژن )13( IL10
توالی پرایمر

نام پرایمر

'5'-AGGACGGCAATGCTGATGGGAAACT-3
'5'-AGGACGGCAATGCTGATGGGAAACC-3
'5'-ATGGGAGGGAAGAGCCGCGTT-3

)F1 (W
)F2 (M
R

*W = Wild type; *M= Mutant
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مواد و روشها

شده با استفاده از دستگاه الکتروفورز آگارز ،مورد آنهالیز کیفهی
ترار گرفتند.
پس از استخراج  DNAجهت آنالیز کیفی ،با توجهه بهه تعهداد
نمونههای استخراج شده ،نمونههههای حهاوی  DNAاسهتخراج
شده روی ژل آگارز  %9برده شد .مقهدار  5 µlاز نمونهه حهاوی
 DNAاستخراج شده با  9µlژل رد مخلوط شد و درون چاهک
بارگ اری گردید و سهسس عکسهبرداری از ژل توسهط دسهتگاه
 Gel Docانجام گرفهت .در ارهر برخهورد نهور  UVبهه مولکهول
 DNAمتصل شده به اتیدیوم بروماید ،باندها بهه صهورت نقهاط
روشن دیده میشوند .بانهدهای واضهح و روشهن نشهان دهنهده
کیفیت مطلوب  DNAاستخراج شده است.
بعد از بررسی کیفیت  DNAاستخراج شهده از افهراد کنتهرل و
بیمار ،واکنش زنجیرهای پلیمراز ) (PCRبراساس پروتکل آمهده
در ادامه ،صهورت گرفهت .واکهنش زنجیهرهای پلیمهراز توسهط
تکنیک  PCRانجام شد.
تمامی پرایمرهای مورد استفاده در این تحقیه بها اسهتفاده از
نرمافزار  Oligo7طراحی شدند .اطالعات مربوط به پرایمرههای
مورد استفاده در جدول  1و  9آورده شده است .در نهایهت ،بهه
منظور تفسیر نتایج به دست آمده از بررسیهای آزمایشهگاهی،
پارامترهای آماری کمی مورد نیاز بود .بنابراین با بهرهگیهری از
نرمافزار  ،)Version 23.86.64 ( SPSSآزمونهای آماری کهای
دو (( )chi-square)χ2و نسههبت شههانس ()Odds Ratio: OR
انجام گرفت p>1/15 .معنیدار در نظر گرفته شد.

] [ DOI: 10.29252/iau.29.2.141

حساسیت و مقاومت نسبت به بیماریهایی مانند اریتروماتوس
لوپوس سیستمیک ،سهرطان ،عفونهتههای میکروباکتریهایی و
خوره ،تعریف شدهاند .پلیمورفیسهمههای تهک نوکلئوتیهدی و
میکروستالیتها در ناحیهی پروموتر ژن  ،IL-10هاپلوتایپهای
متعددی را تشکیل میدهند که با سطوح متمایز تولیهد IL-10
مرتبط میباشند .هاپلوتایپهای پلیمورفیسهمههای دیسهتال و
پروگزیمال پروموتر  ،IL-10ترشح  IL-10را به طهور متمهایز از
طری اررگ اری بر سطوح رونویسی ،تنظیم میکند (.)11 ،13
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شکل  .1محصوالت  PCRپلیمورفیسم  A1082Gزن  IL-10بر روی
ژل آگارز  .%9ردیفهای  1و  9مربوط به فرد با ژنوتیپ  3 ،AAو 1
فرد  AGو  5و  ،6فرد  GGهستند .ردیف  Mمربوط به مارکر 100bp
( Bioronساخت کشور ایتالیا) جهت تشخیص تطعه تکثیر شده
است.

IL10

در این تحقی پلیمورفیسم ) A1082G(A→Gژن
مورد بررسی ترار گرفت .ژل آگارز  %9آماده شد و پس از
انجام واکنش  ،PCRمحصوالت  PCRبه همراه  DNAمارکر
با وزن مولکولی  111جفت بازی ،روی این ژل بارگ اری
شده و در محدوده زمانی نسبتاً کوتاه ( 15 -61دتیقه)
الکتروفورز انجام و باندهای  DNAمربوط به ناحیه تکثیر
شده ژن  (A1082G)IL-10از هم تفکیک شدند .سسس
نتیجه حاصل با کمک دستگاه  Gel Docمشاهده شد .طول
تطعه تکثیر شده  931 bpاست DNA .افرادی که دارای
ژنوتیپ  GGبه صورت هموزیگوت هستند ،فقط با پرایمر
 F1وR؛  DNAافرادی که دارای ژنوتیپ  AAبه صورت
هموزیگوت هستند ،فقط با پرایمر  F2و R؛ و در نهایت
 DNAافراد دارای ژنوتیپ هتروزیگوت  AGبا هر دو پرایمر
 F1و  F2کار می کند .تصویر مربوط به این ژل آگارز  % 9در
شکل  9مشاهده میشود .نتایج آزمایشات نشان داد که در
میان  151فرد بیمار 11 ،نفر ( ) % 7/3دارای ژنوتیپ ،AA
 39نفر ( ) % 91/1دارای ژنوتیپ  AGو  117نفر ()% 71/3
دارای ژنوتیپ  GGبودند .در میان  151فرد سالم 51 ،نفر
( ) % 36دارای ژنوتیپ  69 ،AAنفر ( ) % 11/3دارای ژنوتیپ
 AGو  31نفر ( ) % 99/7دارای ژنوتیپ  GGبودند (نمودار
 .)1آزمون آماری کای دو تفاوت معنی داری را بین ژنوتیپها
در دو گروه مورد مطالعه نشان داد (.)p>1/1111
IL-10

شکل  .1محصوالت  PCRپلیمورفیسم  T819Cژن  IL10برروی
ژل آگارز  .%9ردیفهای  1و  9مربوط به فرد با ژنوتیپ  3 ،TTو 1
فرد  TCو  5و  ،6فرد  CCهستند .ردیف  Mمربوط به مارکر 100bp
( Bioronساخت کشور ایتالیا) جهت تشخیص تطعه تکثیر شده
است.

همان طور که در جدول  3مشاهده میشود ،فراوانی ژنوتیپ
 AGدر افراد بیمار بیش از افراد کنترل و تفاوت توزیع این
ژنوتیپ معنیدار بود ( .)p=1/11با توجه به میزان  ORبه دست
آمده به میزان ( 1/1فاصله اطمینان  )1/12-1/86 :%25این
ژنوتیپ احتماالً میتواند خطر ابتال به کولیت اولسراتیو را
کاهش دهد و یک فاکتور محافظتی محسوب میشود.
نتایج آزمایشات نشان داد که در جمعیت بیمار ،فراوانی الل A
برابر  % 56/67و فراوانی الل  Gبرابر  % 13/33بود .در گروه
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شکل  .2پروفایل حرارتی واکنش  PCRژن
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پژوهش 35 ،سال بود .در میان گروه کنترل 71 ،نفر (12/33
 )%سن باالتر از  35سال و  76نفر ( )% 51/67سن کمتر از 35
سال داشتند .ارتباط معنیداری بین سن و ایجاد بیماری
مشاهده نشد (.)p=1/23

پلی مورفیسم های اینترلوکین  21در کولیت اولسروز
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نمودار  .2درصد فراوانی ژنوتیپهای مشاهده شدهی پلیمورفیسم  A1082Gپرموتر ژن  IL10در دو گروه کنترل و بیمار

37.33%

65.30%

48.67%
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50%
14.00%

5.30%
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نمودار  .1درصد فراوانی ژنوتیپهای مشاهده شدهی پلیمورفیسم  T819Cپروموتر ژن  IL10در دو گروه کنترل و بیمار.

کنترل ،فراوانی الل  Aبرابر با  % 18و فراوانی الل  Gبرابر با 89
 %بود .در جدول  ،1فراوانیهای اللی آورده شده است .تفاوت
مشاهده شده بین افراد بیمار و کنترل باتوجه به آزمون کایدو
از لحاظ آماری معنیدار بود ( .)p>1/1111پلیمورفیسم
) T819C(T→Cدر پروموتر ژن  IL10مورد بررسی ترار گرفت.
در این پلیمورفیسم تبدیل باز تیمین به سیتوزین صورت
میگیرد .برای این پلیمورفیسم سه حالت ژنوتیسی  TC ،TTو
 CCوجود دارد .ژنوتیپ نمونهها همانند تسمت ()3-9-3
تعیین شد .باندهای  DNAمربوط به ناحیه تکثیر شده ژن
 (T819C)IL10از هم تفکیک شدند .همانطور که در شکل 3
نشان داده شده است ،محصول حاصل از  PCRپلیمورفیسم
مربوطه ژن که تطعهای به طول  923جفت باز است ،شامل
ناحیهای است که دارای الل طبیعی  Tمورد نظر است .به
منظور بررسی کیفیت محصول  PCRو اطمینان از تکثیر تطعه
مورد نظر ،از ژل آگارز  % 1استفاده شد .بررسی نتایج مربوط
به پلیمورفیسم  T819Cپروموتر ژن  IL10نشان داد که از
 151فرد کنترل 28 ،نفر ( )% 65/3دارای ژنوتیپ هموزیگوت
طبیعی  11 ،TTنفر ( )% 92/1ژنوتیپ هتروزیگوت موتانت TC
و  8نفر ( )% 5/3دارای ژنوتیپ هموزیگوت موتانت  CCبودند.
در بین  151نفر گروه بیمار ،ژنوتیپ  TTدر  91نفر (،)% 11

ژنوتیپ هتروزیگوت  TCدر  73نفر ( )% 18/67و ژنوتیپ
در  56نفر ( )% 37/33مشاهده شد.
در نمودار  9درصد فراوانی ژنوتیسی آورده شده است .تفاوت
معنیداری بین ژنوتیپها در دو گروه مورد مطالعه مشاهده
شد (.)p>1/1111
باتوجه به نتایج آورده شده در جدول  ،5فراوانی ژنوتیپ CC
در گروه بیمار بیش از گروه کنترل بود و تفاوت توزیع این
ژنوتیپ معنیدار بود ( .)p>1/1111همچنین براساس میزان
 ORبه دست آمده یعنی ( 39/67فاصله اطمینان :% 25
 )78/61-13/58احتماالً این ژنوتیپ خطر ابتال به بیماری
کولیتاولسراتیو را افزایش میبخشد و میتواند به عنوان یک
فاکتور خطر منفی محسوب شود.
همچنین ،بررسی فراوانی اللی در افراد کنترل و بیمار در
پلیمورفیسم  T890Cپروموتر ژن  IL10نشان میدهد که در
افراد کنترل فراوانی الل  Tبرابر  % 81و فراوانی الل  Cبرابر 91
 %و در افراد بیمار به ترتیب فراوانی الل  % 38/33 ،Tو فراوانی
الل  % 61/67 ،Cاست و تفاوت معنیداری بین فراوانی اللی
افراد کنترل و بیمار مشاهده شد ( .)p>1/1111همان طور که
در جدول  6مشاهده میشود ،فراوانی اللی  Cدر افراد بیمار
نزدیک به چهار برابر افراد کنترل بوده و تفاوت توزیع این الل
CC
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P

)OR (CI 95%

-

)Ref (1

(11 )%7/3

1/1182

(1/18)1/12-1/86

(39 )%91/1

(69 )%11/3

<1/1111

(1/16)1/13-1/11

(117 )%71/3

(31 )%99/7

گروه بیمار ()%

جدول  .4بررسی فراوانی اللی پلیمورفیسم

گروه کنترل ()%

n

ژنوتیپ

پلیمورفیسم

(51 )%36

AA

A1082G

AG
GG

n

A1082G

<1/1111

21/91

18

56/67

A

A1082G

89

13/33

G

جدول  .1تعداد و درصد ژنوتیپهای پلیمورفیسم  T819Cپروموتر ژن

IL10

p

)OR (95% CI

گروه کنترل (n)%

-

)Ref (1

(28 )%65/3

(91 )%11

<1/1111

(7/71 )1/91-11/13

(11 )%92/1

(73 )%18/67

TC

<1/1111

(39/67 )13/58-78/61

(8 )%5/3

(56 )%37/33

CC

جدول  .1بررسی فراوانی اللی پلی مورفیسم  T819Cژن

گروه بیمار

(n)%

ژنوتیپ

پلیمورفیسم

TT

T89C

IL-10

P

χ2

95% CI

OR

گروه کنترل ()%

گروه بیمار ()%

آلل

پلیمورفیسم

<1/1111

116/17

1/16-2/98

6/13

81

38/33

T

T890C

91

67/61

C

معنیدار است ( .)p>1/1111باتوجه به میزان  ORبدست
آمده یعنی ( 6/13فاصله اطمینان  )1/16-2/98 :%25احتماالً
الل  Cیک فاکتور خطر و منفی محسوب میشود.

بحث
مطالعات صورت گرفته نشان میدهند که ممکن است مجموعهای
از اختالل سیستم ایمنی و فرآیندهای بیماریزای خودبههخهودی،
یک اختالل بالینی رایج را شکل دهد .از ایهن رو ،پهاتوژنز بیمهاری
 UCبا ترکیب میکروبیوم مرتبط اسهت .محققهان اینگونهه توجیهه
میکنند که فاکتورهای تعیینگر ترکیب و عملکرد این اجتماعهات
باکتریایی ،میتواننهد منجهر بهه پیشهرفت وضهعیتههای مجهزای
میکروبیوم شوند که به صورت عوامهل بیمهاریزای مجهزا فعالیهت
میکنند تا به طور تطعی وضعیت فعهالسهازی سیسهتم ایمنهی و
شدت بیماری را تحهت تهأریر تهرار دهنهد .ژنتیهک میزبهان ،رژیهم
غ ایی و ترارگیری در معرت عوامل محیطی 3 ،فاکتوری هسهتند
که به وسهیله تومیهت احاطهه شهدهانهد و ههر دو مهورد پهاتولوژی
میکروبیوم روده و  UCرا تحت تأریر ترار میدهند (.)16 ،15

مطالعات متعددی در زمینه ارتباط پلیمورفیسمههای پرومهوتر ژن
 IL-10با بیماریهای مختلف از جملهه سهرطان کولهون و کولیهت
اولسروز صورت گرفتهاند .در اغلب ایهن مطالعهات ،محققهان نشهان
دادهاند که این پلیمورفیسمها میتوانند خطر ابتال به بیماریههای
مختلف را افزایش بخشند .در زیر ،چندین مهورد از مطالعهات رکهر
شدهاند.
در مطالعهههای ،ارتبههاط پلههیمورفیسههم ژن  )A1082G( IL-10بهها
سرطان سلول سنگفرشی دهان ( )OSCCدر جمعیت شمال هنهد
بررسی شد .محققان دریافتند که حضور آلهل  Gدر مهوارد OSCC
در مقایسه با افراد کنترل معنیدار بهود؛ ایهن مهیتوانهد بهه سهبب
سیگار کشیدن و جویدن توتون باشد .یافتههای آنها نشهان داد کهه
در پلیمورفیسم  ،IL10 A1082Gژنوتیپ  AGو آلل  Gمهیتوانهد
در ترویج  OSCCدخالت کند (.)17
منوچهری و همکارانش پلهیمورفیسهمههای ژن  IL-10و اسهتعداد
ابتال به تب مالت در بیماران ایرانهی را مهورد بررسهی تهرار دادنهد.
نتههایج آنههها نشههان داد کههه فراوانههیهههای بههاالتر آلههلهههای  Cدر
موتعیتهههای  -812و  -529ژن اینترلههوکین 11-و فراوانههی کمتههر
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گروه کنترل ()%

گروه بیمار ()%

آلل

پلیمورفیسم
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جدول  .1نتایج مربوط به فراوانی ژنوتیپهای مشاهده شده در پلیمورفیسم  A1082Gپروموتر ژن

IL10
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تقدیر و تشکر
این مقاله حاصل پایاننامه خهانم مهسها نعیمهی مصهوب پهژوهش
دانشههگاه آزاد اسههالمی واحههد تنکههابن (کههد مصههوب،11953 :
 )1326/6/19است .از تمامی مراکهز درمهانی و بیمهاران مشهارکت
کننده ،دانشگاه آزاد تنکابن ،و بخش آزمایشگاه این دانشگاه که مها
را در تهیههه و تنظههیم ایههن پههژوهش یههاری کردنههد و همچنههین از
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براساس نتایج بدست آمده در این مطالعه ،بین پلیمورفیسهمههای
 A1082Gو  T819Cپرومههوتر ژن  IL-10در دو گههروه کنتههرل و
بیمار ،ارتباط معنیداری وجهود داشهت ( .)p>1/15ایهن نتهایج بها
مشههاهدات تحقیقههات تبلههی محققههان در رابطههه بهها نقههش ایههن
پلیمورفیسمها و تغییرات ژنتیکی آن در بیمهاریههای مختلهف از
جمله  )13( HBVو تب مالهت ( )19در توافه اسهت .بهه عهالوه،
باتوجه به تغییهرات اللهی کهه در پلهیمورفیسهمههای  A1082Gو
 T819Cرخ میدهد ،یعنی به ترتیب ،تبدیل آللی  Aبهه  Gو  Tبهه
 ،Cارتباط معنیداری بین فراوانی اللهای جهش یافته در دو گروه
کنترل و بیمار مشهاهده شهد ( .)p>1/15همچنهین الزم بهه رکهر
است که نوآوری این پژوهش به سبب عدم انجام مطالعهای مشهابه
در این منطقه جغرافیایی است.
باتوجههه بههه نتههایج بههه دسههت آمههده در رابطههه بهها هههر دو نههوع
پلههیمورفیسههمهههای  A1082Gو  T819Cپرومههوتر ژن  ،IL-10بههه
ترتیب احتمهاالً الهل  Gو الهل  ،Cفاکتورههای خطهر بهرای ایجهاد
بیماری کولیهتاولسهروز ،محسهوب مهیشهوند .همچنهین ههر دو
ژنوتیپ  GGو  ،CCاحتمهال ابهتال بهه بیمهاری کولیهتاولسهروز را
افزایش میبخشند .به عالوه با بررسهی نتهایج پلهیمورفیسهمههای
مربوط به این دو ژن به نظر میرسد که ارتباط معنیداری بین ههر
دو پلیمورفیسم و افزایش ابتال به بیمهاری کولیهت اولسهرو وجهود
دارد.
این مطالعه به سبب بررسی همزمان ارتباط بین دو پلهیمورفیسهم
 A1082Gو  T819Cپروموتر ژن  IL-10با کولیهتاولسهروز ،بهرای
اولین بار در جمعیت شمال ایران ،حهائز اهیمهت اسهت .له ا بهرای
درک بهتهر نقههش ایهن عوامههل ژنتیکهی و نتیجهههگیهری کلههیتههر،
مطالعات وسیعتر ،دتی تر و بسیار کنترل شدهتر مورد نیهاز اسهت.
عالوه بر این باتوجه به چند عاملی بودن این بیماری و نقهش مهورر
عوامل ژنتیکی و محیطی در ایجاد آن باید در مطالعات مربهوط بهه
این بیماری عوامل مختلف و تهأریر متقابهل آنهها بهر یکهدیگر نیهز
مطالعه شود .به عالوه ،نتایج به دست آمده ممکن اسهت بها تغییهر
خزانه ژنتیکی جمعیت و یا تغییر معنیدار انهدازه جمعیهت تغییهر
کند.
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هاپلوتایپهای  ATA/ATAدر بیماران بهه عنهوان عوامهل مسهتعد
کننده بیماری تب مالت مطرح میشوند (.)18
 Chenو همکارانش پلیمورفیسمههای تهک نوکلئوتیهدی  IL-10و
استعداد ابتال به بیماری ج ام در گروههای بهومی جنهوب چهین را
بررسههی کردنههد .آنههها نشههان دادنههد کههه پلههیمورفیسههمهههای
 G/819C/592Cپروموتر  IL-10با استعداد ابتال به بیمهاری جه ام
در جمعیت جنوب غربی چین مرتبط است (.)13
 Bineshniaو همکههارانش ارتبههاط بههین پلههیمورفیسههم IL-10(-
) 819C/Tو عفونت هساتیت  Bرا مورد بررسهی تهرار دادنهد .نتهایج
آنها نشان داد که هیچ ارتباطی بهین ایهن پلهیمورفیسهم در گهروه
کنترل عفونت هساتیت  Bمزمن وجود ندارد (.)12
به عالوه ،مطالعاتی در زمینه بررسی ارتباط بهین اینترلهوکین11-و
بیماریهای رودهای صورت پ یرفته است که بهه چنهدین مهورد از
آنها اشاره خواهد شد.
در مطالعهای ،محققهان پلهیمورفیسهمههای سهایتوکاین ( TNFα,
 LTαو  )IL-10را در بیماریههای التههابی روده و افهراد سهالم بهه
منظور تعیین ارهرات متمهایز بهرروی تولیهد و فراوانهیههای آللهی،
بررسهههی کردنهههد .نتهههایج آنهههها شهههاهدی دال بهههر وجهههود ارهههر
پلیمورفیسمهای ژن  LTα ،TNFαو  IL-10برروی اختالف میزان
تولید در بیماران مبتال به کرون ،مبتال به کولیهت اولسهروز و افهراد
سالم فرآهم آورد (.)91
 Frankeو همکارانش در سال  ،9118انواع تهوالیههای موجهود در
 ARPC2 ،IL10و چندین لوکوس دیگر مشارکت کننده در ایجهاد
استعداد ابتال به بیماری کولیت اولسروز را مورد بررسی ترار دادنهد.
یافتههای این پژوهش با اطمینان زیهادی نشهان داد کهه نقهص در
عملکرد  IL10هستهی مرکزی پاتوژنز بیماری  UCاست (.)91
در پژوهشی دیگر ،ارتباط بین جههشههای تأریرگه ار بهر گیرنهده
اینترلوکین 11-و بیماری التهابی روده مورد بررسهی تهرار گرفهت.
محققان این پژوهش بیان کردنهد کهه جههشههای رخ دهنهده در
ژنهای کد کننده زنجیرههای پلیپستیدی گیرنده  IL10که مسهیر
سههیگنالینگ ایمونومدوالسههیون میههانجی شههده توسههط  IL10را
معیوب میکنند ،به شدت با التهاب بهیش از حهد روده در ارتبهاط
هستند (.)99
 Andersenو همکههارانش در سههال  ،9111ارتبههاط پلههیمورفیسههم
 rs3024505مربوط به  Il-10را بها خطهر بیمهاری  UCو کهرون در
یک مطالعه موردی-شاهدی دانمارکی بررسی کردنهد .یافتههههای
این پژوهش نشان داد که پلیمورفیسم نشانگر  rs3024504حملهه
کننده به ژن  IL-10به طور معنیداری با خطر ابتال بهه  UCو CD
مرتبط است .به این معنهی کهه  IL-10در اتیولهوژی  IBDدر ایهن
جمعیت نقش دارد (.)93

پلی مورفیسم های اینترلوکین  21در کولیت اولسروز
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زحمات دکتر بهمن ساجدی که زحمت تامین نمونهها را بر عههده
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